Van de bestuurstafel
Terwijl ik dit schrijf, is het meer herfst dan lente. Hoe
graag we ook naar buiten willen, de natuur denkt daar
iets anders over. Waar ik wel heel blij van word, is dat
Corona nu toch wel op zijn retour lijkt te zijn. Een groot
aantal mensen is inmiddels gevaccineerd en het
aantal besmettingen neemt flink af. Hoe fijn is dat!
Ik zeg tijd voor actie
Activiteiten worden weer
langzaamaan opgestart. Zo heeft een groepje Letsers
een fietstochtje naar Hattem gemaakt. Een paar
weken geleden hadden we weer ons eerste kletscafé.
Dit keer bij Gerrits tuin. Een mooie grote locatie waar je
op gepaste afstand kunt samenkomen, ook als het
regent. Zo groot zelfs dat we met z’n vieren opgingen in
de ruimte. Het volgende kletscafé in juni hoop ik dan
ook meer mensen te ontmoeten. Kom jij ook een
keertje langs? Of organiseer jij binnenkort een leuke
activiteit?

Ik ben 54 jaar en woon in zwolle-zuid. Mijn werk is in de
Isala op de bestralingsafdeling. Vooral het begeleiden
van patiënten in een lastige periode van hun leven
vind ik mooi en heel boeiend.
Ik zie ernaar uit om iedereen “live” te ontmoeten bij
een activiteit van deze unieke vereniging
---------------------------------------------------------------Wouter

Ook fijn is het feit dat iedereen de contributie al heeft
betaald. Dank hiervoor!

Hilde

Hoi allemaal, mijn naam is Wouter Rozema. Ik ben
getrouwd met Aukelien. Helaas geen kinderen. We
wonen vlak bij het open lucht bad in de wijk Wipstrik. Ik
ben bij de lets gekomen omdat ik graag zelf wil
ontdekken hoe het is om met duiten te handelen. Tot
nu toe superleuk om te zien hoe jullie het systeem
geregeld hebben, tof om mensen te ontmoeten,
superhandig om dingen snel te regelen en om op
allerlei ideeën te komen. In het dagelijks leven ben ik
beleidsmedewerker bij een grote zorginstelling. Kantoor
baan met veel thuis werken. Ze noemen mij daar ook
een “denker”. En ik ben ook best wel gevoelig. Maar
geen praktische doener (linker handen). Gelukkig heeft
mijn vrouw Aukelien groene vingers
. Ben blij als ik ff
uit huis kan voor Lets Zwolle. Bijvoorbeeld een taxiritje
aanbieden of lekkere soep halen of mooie plantjes.

Ik ben Hilde Zuidberg en ben sinds begin dit jaar lid
naar aanleiding van een krantenartikel over Lets Zwolle.

Hoop meer van jullie te ontmoeten de komende tijd.
Fijn dat ik mee mag doen. Hartelijke groet!

De gedachte om spullen niet zomaar in de vuilnisbak te
gooien maar bedenken of iemand anders er nog
plezier aan zou kunnen hebben, spreekt mij erg aan.
Ook consuminderen ipv consumeren speelt daarbij een
grote rol voor mij. Ik maakte een vliegende start me de
verpakkingsworkshop van Esther en leerde al wat leden
kennen. Bij ruilingen of transacties vind ik het ook leuk
mensen een beetje te leren kennen bij bv. een kopje
thee.

----------------------------------------------------------------

Veel leesplezier en Let’s meet. Groet, Helena, voorzitter
----------------------------------------------------------------

Nieuwe (proef)leden!
De afgelopen maanden is Ruth proeflid geworden en
Wouter lid.
----------------------------------------------------------------
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Vertrekkende leden
Er hebben deze maanden geen leden opgezegd.
----------------------------------------------------------------
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Kletscafé

Wat mis je nog bij LETS Zwolle?

Voor de nieuwe (proef)leden onder ons nog even wat
uitleg over het kletscafé. Wat is het eigenlijk? Het
kletscafé is een (maandelijkse) activiteit. Een of
meerdere leden verwelkomt je om vragen over Cyclos
of andere vragen te beantwoorden. Van 10.30 tot
12.00 uur met een bakkie koffie of thee. Een prima
gelegenheid om andere deelnemers te leren kennen,
te handelen of ideeën op te doen.

Ik merk dat ik activiteiten mis waarbij ik wat makkelijker
kan aansluiten. Ik hoop op openluchtactiviteiten in het
weekend waarbij het mogelijk is om naar toe te gaan
met of zonder kinderen om deel te nemen.
----------------------------------------------------------------

Charlotte’s moestuin

Zaterdag 15 mei was
er een kletscafé bij
Gerrits tuin. Het was
na ruim een jaar de
eerste keer dat we
elkaar weer fysiek
konden spreken. De
locatie bood
daarvoor een
Coronaproof
gelegenheid.
We hebben met een
aantal Letsers heerlijk
bijgekletst onder het genot van koffie, thee en wat
zelfgebakken lekkers. Ook zijn wat goederen van
eigenaar gewisseld.

Hier zien we Charlotte voortvarend de schop hanteren.
Maar liefst 9 leden waaronder Hilde heeft zij voorzien
van tassen vol violen en blauwe bloemetjes.

----------------------------------------------------------------

Een stukje van Gerrie en Linda (de hond):
Omdat ik net ben verhuisd en druk ben met het
aanleggen van mijn voortuin zocht ik plantjes. Zoals al
heel vaak de afgelopen jaren vond ik weer wat ik zocht
bij Lets. Charlotte had vergeet-mij-nietjes in de
aanbieding dus samen met mijn trouwe viervoeter op
pad naar de moestuin van Charlotte. Er was meteen al
een heerlijk kopje koffie (waar vind je dat nog
tegenwoordig ) en ook Helena kwam plukken. Eerst
nog plukje hier plukje daar maar toen we van Charlotte
hoorden dat het anders omgeploegd werd, gingen we
echt los. Nadat mijn tassen gevuld waren, was er nog
meer dan genoeg over voor andere Letsers die later
die dag zouden komen.

Een lid stelt zich voor in drie vragen. Dit keer Suzanne.
Waarom ben je lid geworden van LETS Zwolle?
Ik ben lid geworden omdat ik het eerste
contactmoment tijdens een (K)lets café moment heel
gezellig vond en gelijk een leuke eerste ruilervaring
had. Daarna lid gebleven omdat ik naast veel
ruimomenten ook veel heb geleerd van de mensen die
ik heb ontmoet. Daarnaast ook fijn om iets te kunnen
doen en geven en ontvangen.

Charlotte enorm bedankt voor de gezelligheid, de
koffie en de plantjes!

Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende
vraag?
Ik bied momenteel planten en eten aan. Ik word ook
weleens gevraagd om te helpen met verplaatsen van
spullen of mee te denken. Ook komt er weleens vraag
om te helpen verkopen bij het verkopen van spullen.
Eerder organiseerde ik kringlooptochten. Dat is
vanwege corona on hold.
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Nu rest een lege tuin en heeft Charlotte mensen nodig
om te spitten. Wie wil? Tegen een goede
duitenvergoeding.

Hier vindt de overhandiging van de prijs plaats door
bestuurslid Annelies. Marijke ontvangt overheerlijke, vers
gebakken Syrische chocolade koeken gebakken door
Paulien.

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Duiten verdienen

Een heerlijke pan soep
Op een zonnige zondagmiddag stond er een heerlijke
pan soep op het fornuis te pruttelen bij Joëlla. Voor 3
duiten per portie was er een rijk gevulde groentesoep
op te halen.
We krijgen als bestuur geregeld de vraag van leden
hoe je duiten kan verdienen, wat kan ik doen?? Een
paar suggesties:
•

Kijk eens bij vraag op Cyclos. Er staat van alles op;
soep zonder ballen, klushulp bij rolgordijnen,
dierverzorging, hulp bij starten bedrijf,…

•

Bied zelf tuin-, klus- of schoonmaakhulp aan. Dat
wordt zeer gewaardeerd.

•

Organiseer een buitenactiviteit en vraag duiten
p.p. Dat kan al een wandeling zijn maar ook een
workshop.

•

Leen iets uit wat je hebt, denk aan een kruiwagen,
ladder, fiets, boormachine, tandem,...

•

Heb je een tuin? Kijk wat je kan stekken en bied dat
aan.

Diverse leden hebben een portie opgehaald. Voor
herhaling vatbaar, het was heerlijk!

•

Heb je veel spullen? Kijk wat je het laatste jaar niet
uit de kast gehaald heb en zet het op Cyclos.

----------------------------------------------------------------

•

Ook een tip? We horen het graag!

Berichtje van Ineke

----------------------------------------------------------------

Onderstaand een bedankje van Ineke die een ernstige
ziekte doormaakt.

Voorjaarspuzzel

Lieve mensen,

Jullie zijn weer lekker actief bezig geweest met de
voorjaarspuzzel uit de vorige nieuwsbrief.

Via deze toch wel een beetje persoonlijke weg, wil ik
velen van jullie bedanken voor de lieve berichten en
attenties die ik mocht ontvangen vanwege mijn ziekzijn.
Ik doe dit even zo omdat ik simpelweg niet de energie
heb om ieder persoonlijk te benaderen en je toch wel
wil laten weten dat ik het enorm waardeer.

Uit de vele inzendingen is Marijke als winnaar uit de bus
gekomen! Gefeliciteerd Marijke.

Dankjewel!
---------------------------------------------------------------Handelsapp

Als lid van de handelsapp zie ik allerlei berichten voorbij
komen. Ook berichten die niet voor mij bedoeld zijn. Nu
we met steeds meer mensen in de handelsapp zitten, is
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het prettig toch een paar `afspraken` te maken over
het gebruik van deze appgroep:
•

Agenda met activiteiten
Voorzichtig starten we weer met kleinschalige
activiteiten. Het eerste kletscafé is geweest, een
ruilmarkt in het Engelse Werk en ook een fietstochtje.

Beperk je tot berichten die voor de hele groep zijn.

Wil je reageren op een oproep of wil je iemand van de
app-groep iets persoonlijks vragen? Gebruik dan niet
de handelsapp, maar stuur een persoonlijk bericht. Zo
houd je handelsapp zuiver: alleen dingen die iedereen
aangaan, komen voorbij.
•

Voor de komende maanden staan de volgende
activiteiten gepland:
9 juni - Fietstochtje Vreugderijkerwaard, meer
informatie en opgeven bij Annelies

Beperk je tot het onderwerp van de LETS appgroep.

12 juni - Kletscafé Gerrits tuin 10.30 – 12.00 uur, opgeven
via info@letszwolle.nl

Gebruik de LETS app-groep waar hij voor bedoeld is,
namelijk het handelen. Voor het delen van een
vraag/aanbod van producten en diensten.

12 juni – Kledingruil vanaf 13.00 uur, meer informatie en
opgeven bij Joëlla

Zoek je gezelligheid? Gebruik dan de Klets app-groep.

19 juni - Wijnproeverij, meer informatie en opgeven bij
Teuni

----------------------------------------------------------------

?? juni -Workshop “mixed media”, meer informatie en
opgeven bij Marlou

Ondertussen op Cyclos
•

Wie helpt Marjon bij het afstellen van de versnelling
van haar stadsfiets?

•

Geen eigen auto in bezit, maar toch wel handig?
Michiel & Greta helpen je graag.

•

Ina zoekt helpende handjes voor in de (moes)tuin.

LETS nieuwsbrief

31 juli - Kletscafé Gerrits tuin 10.30 – 12.00 uur.
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